HISTÒRIES DEL FERROCARRIL
PREMIOS Y SANCIONES

Joan Fernández López

En el ferrocarril, en el Reglamento de Personal, existían los premios y las Sanciones, que
servían para cosas bien dispares y en algunos casos se aplicaba el segundo caso por darse
de bofetadas los Reglamentos vigentes, con las motivaciones.
El caso es que un Agente Superior, cuyo domicilio familiar se encontraba en la Línea de
Barcelona a Zaragoza por Caspe, viajaba frecuentemente en el tren correo, único tren con
paradas intermedias, en los años 50, que comunicaba la capital catalana con la aragonesa, y digo frecuentemente puesto que de disfrutar descanso era semanalmente, como
también diré que conocía a todas las parejas que conducían las locomotoras de vapor
que remolcaban aquellos Correos cuya lentitud hacia que para unir ambas capitales se
empleasen nada mas y nada menos que unas 12 horas, pasadas con todo el buen humor
posible y la consiguiente tortilla de patatas, y la bota de buen vino.
Salió el tren de Barcelona y nuestro personaje, saludó a la pareja, así como al Jefe de tren,
como solía hacer todas y cuantas veces que viajaba, puesto que no lo hacia para darse
importancia alguna si no más bien como un compañero más y viajero que se confía a los
demás para su traslado en tren.
El viaje transcurría con normalidad, pero él iba pensando todo el camino que el completo
de tonelaje que llevaba el tren le iba a dar trabajo a la pareja cuando llegasen al túnel de
la Argentera, como efectivamente ocurrió, y al ver que se quedaba clavado a poco de
entrar en el mismo, con una humareda impresionante que no dejaba ver ni la pared, no lo
dudó un momento y tal como tenia pensado, se dirigió al lavabo y empapó su pañuelo de
agua, colocándoselo en las narices y así agachado por la cuneta, avanzó hasta colocarse
a la altura del furgón y de la máquina, dando voces con los nombres de los agentes, sin
que oyese respuesta, por lo que cogiendo los pasamanos de la maquina subió presto a
la plataforma de la misma, encontrando al maquinista y fogonero inconscientes, por lo
que asiendo la palanca de la marcha la invirtió, y cogiendo el regulador con la mano que
le quedaba libre, fue retrocediendo el tren poco a poco, lentamente pero sin pausa, no en
vano era hijo de ferroviarios y sabia lo que era un regulador.
Salió el tren del túnel, con la satisfacción de los viajeros que se encontraban unos tosiendo desesperadamente y otros medio inconscientes de la humareda toxica que se había
apoderado del túnel.
Repuestos el personal y los viajeros, parece ser que con una maquina auxiliar el tren pudo
continuar sin más incidentes.
Dias mas tarde (y vivi aquellos momentos,) ocurrió que por la contravención del Reglamento
que impedia a un tren, por ninguna circunstancia retroceder SIN AUTORIZACION de la
estación inmediata, llevó a que dicho Jefe Superior, fuese amonestado seriamente, por la
infracción cometida, sin recibir ningún Premio por salvar muchas vidas. Esto es que primó
más la fría letra de los Reglamentos.
Es el caso que cuentan del Corneta de Napoleón I, el cual había recibido, en una Batalla,
la Orden de tocar retirada y él tocó avanzar, ganándose la misma.
Pero terminada Napoleón hizo formar a las tropas y ascendió al Corneta a General, después
lo degradó y lo mandó fusilar.
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Butlletí de l’Associació d’Amics del
Ferrocarril de les Comarques Gironines.
VII EDICIÓ DE LA FIRA DE FORNELLS DE LA SELVA
Els passats dies 23 i 24 d’abril d’abril va tenir lloc una nova edició de la
Fira de Fornells, i ja en van set.
La nostra associació, que és una de les responsables principals de que
aquesta fira es vagi celebrant any rera any, va tornar a ser-ne protagonista
amb les circulacions dels trens, la visita a les instal·lacions del nostre museu
i l'exhibició de les maquetes.
D'aquesta edició hem de destacar, apart de l'èxit de públic, la inauguració
a càrrec d'en Gabriel Casas (alcalde de Fornells), de dues noves locomotores: la 311 de 7" del nostre president, en Rafel Pérez, i de la 2-3-1Pacific
(a vapor) d'en Jesús Guillén. En trobareu una ressenya a l'interior d'aquest
informatiu.
Volem agraïr el treball de voluntariat de tots els col·laboradors, socis i amics,
que han contribuit a l'èxit de la festa. Gràcies a tots, i fins ben aviat.

CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA
Comuniquem als amics socis que sou membres de la Junta Directiva
que esteu convocats a la reunió que ha de tenir lloc a la nostra seu
social, el proper dia 10 de juliol, a les 10 hores del matí.
No hi falteu!

amb el suport de:

Associació d’Amics
del Ferrocarril
de les Comarques Gironines
Pompeu Fabra, 26 (estació de RENFE)
17458 Fornells de la Selva
Telèfon 972 47 61 26.
Correu E. aafcg@hotmail.com

Notícies de l’Associació
Secretaria
+ Com a principals novetats, volem dir-vos que s'està fent un important treball de neteja, arxiu i classificació al despatx de secretaria
de la nostra associació. En Carlos Hijazo n'és el principal responsable.
+ Na Margarita Genís també ens dóna un cop de mà a les tasques
de secretaria, fet que li volem agrair.
+ Ens és molt necessari tenir les adreces de correu electrònic de
tots aquells socis que en disposin. És un sistema immediat que
ens permet de donar a conèixer grans quantitats d'informació.
+ Per a qualsevol cosa que ens vulgueu notificar, ho poder fer a
l'adreça: aafcg@hotmail.com
+ A la pàgina 6 d'aquest Semàfor teniu el calendari d'activitats per
als propers mesos, us en volem destacar (per proximitat) les activitats de Santa Cristina d'Aro i Caldes de Malavella.
Modelisme tripulat
Amb motiu de la Fira de Fornells dels passats 23 i 24 d'abril, es va
estrenar una nova agulla a la recta llarga del circuit, que dóna un
accès directe a la zona de cotxeres i manteniment. Tots els presents
van destacar l'encert de la modificació. Ara sols falta posar fil a l'agulla
per a la construcció del túnel-mirador.
Modelisme escala HO
Els aficionats a l'HO estem molt il·lusionats davant la propera realització d'una nova maqueta. De moment la qüestió està en fase de
projecte però es preten que sigui totalment digitalitzada (però desconnectable a voluntat per als trens convencionals) i dotada d'una
estació subterrànea que permeti fer circular moltes composicions a
l'hora.
Modelisme escala N
En Xavier Sánchez està treballant en la restauració de la maqueta
N, tot i que no ens oculta que també està treballant en l'ambiciós
projecte d'una nova maqueta. Els qui hem vist aquest projecte, en
podem donar fe.

Més debat sobre infrastructures ferroviàries

Joan Fernández López

Del Pla Director d´Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 20032025 ens en parla la revista EXTENSIÓ Via 4, dels Amics del Tren
de Palau. D'aquí n'he tret algunes reflexions, que ara us exposo:
D-03.-Ferrocarrils de les comarques gironines, i diu que l´elevada densitat de
població de les poblacions costaneres (valga la redundància) ha portat sovint al
col·lapse de les vies públiques a tota la zona. El problema es permanent durant
el fort de la temporada turística, i no se li veu solució fàcil.
L´alternativa mes eficaç, es recuperar el ferrocarril, precipitadament desmantellat
a finals dels anys seixanta.
Es proposa un antic projecte mai complert, que és una línia circular amb el següent
recorregut, Girona (amb enllaç amb Renfe MBF ?), Cassà de la Selva, Llagostera,
La Vall d´Aro, St. Feliu de Guíxols, Platja d´Aro, St. Antoni de Calonge, Palamós,
Palafrugell, La Bisbal, Flaçà, Celrà, Sarrià de Ter i acabar de nou a Girona.
En Part es podria aprofitar parcialment la traça de l´antic carrilet SFG, avui reconvertida en via verda. Aquesta línia tindria les característiques d´un ferrocarril
lleuger, i el més aconsellable es que fos de via mètrica, degut a les previsibles
dificultats d´implantacio en un territori densament urbanitzat.
D-06.- Prolongació de la Línia C1 cap a Lloret de Mar. – Es tracta de reconsiderar
un recent estudi de 1994 realitzat per una, efímera i desconeguda Societat Catalana d´Ordenació del territori, que al final no va quedar en res, possiblement per
pressions de les companyies locals d´autobusos sobre els Consistoris.
Es tractaria de la prolongació de la línia C 1 de rodalies des del pont de la Tordera,
cap al Centre de Blanes i fins a Lloret de Mar. Lloret de Mar quedaria com a termini
de la línia C1,quedant el brancal de Maçanet com a afluent de la línia principal, on
s´uniria a l´actual estació de Blanes. Un estudia de viabilitat hauria de considerar la
prolongació del ferrocarril cap a Tossa, St. Feliu de Guíxols, Palamós i Palafrugell,
unint directament la Costa Brava amb les comarques barcelonines.
D-07.- Tramvia o ferrocarril lleuger entre Figueres i Roses.- La saturació de les
carreteres entre Figueres i les poblacions costaneres, obliguen a plantejar l´estudi
de instal·lació d´un tramvia o ferrocarril lleuger en aquesta zona.- Signa Jordi Valero
Vilaginés per a Tren de Palau – Associació Cultural.
Com a comentari del que trasllada aquests que us he explicat, tinc d´afegir-hi
que no solament sembla que van ser interessos de Línies de Bussos, si no que
també i va intervindré la societat en general d´algun poble, que amb els interessos
turístics en joc, no volien que els hi arribes de La Ciutat Comtal, turisme en massa
de poca qualitat, per si els hi marxava el mes ric i mes refinat, el qual demostra
mesquinesa i prepotència particular del capital.
Que dintre de les grans actuacions en infrastructures i donat que l´antic pla Director
d´Infrastructures Ferroviàries 2003-2025, ja feia un esbós de una futura Línia de
Tren que unís Lleida amb Girona, repeteixo com li vaig dir a l anterior Director que
l´Eix Transversal, que uneix ambdós poblacions Catalanes ha estat una Gran Obra,
degut que era tanta la necessitat del mateix, ha estat tanta l´explosió circulatòria
que s´ha produït que el tiratge s´ha quedat petit avanç de posarse-lo al nen, i la
solució passa pel ferrocarril.

FOTOS DE LA VII FIRA DE FORNELLS

ALBUM DE FOTOS DE MONZÓN
ACTIVITATS PROPIES.-

El passat dia 23
d’abril de 2005,
com cada any la
nostra associació va organitzar
la jornada dels
nostres
trens
juntament amb
la festa del poble
de Fornells de la
Selva.
Agraïm la collaboració al Sr.
Gabriel Casas,
batlle del poble
que com a cap
d’estació va donar la primera sortida de la màquina que presentà el soci Sr. Rafel
Pérez. Com es pot observar a la fotografia es tracta d’una MAVI 311 amb tandem
i pupitre de comandament de via 7 1⁄4” conduïda pel seu maquinista Xavier Pérez
Genís. La part mecànica, carrosseria i acabats ha estat feta pel mateix Rafel Pérez,
la part electrònica pel Sr. Ignasi Griñón i com a col·laboradors la Sra. Margarita
Genís i el Sr. Josep M. Mateu. Actualment estem a l’espera de vagons de via
7 1⁄4” que està construïnt el nostre company, el Sr. Benito.
Con motivo de nuestra jornada de trenes el dia 23 de abril de 2005, se inauguraron
dos máquinas: una, la antes mencionada (MAVI-311 de 7 1/4 pulgadas) y la otra
una 231-2112 tipo "PACIFIC" construida por el Sr. Jesús Guillén.
Está compuesta con distribución cilíndrica y caldera toda de inoxidable, suspensión total y
bielas articuladas
para salvar todos
los radios de vía
en 5” y se ha
construido en un
tiempo récord de
13 meses. En la
inauguración le
damos las gracias al Sr. Gabriel
Casas alcalde de
Fornells que colaboró dándonos la
salida oficial.

Com alguns ja haureu llegit a
la Revista “HOBBY TREN”, la
nostra Associació representada
pels socis Carlos Hijazo, Jaume
Antich, Jesús Guillén (acompanyats de les seves esposes) i en
Joan Fernández, varen anar els
dies 4 i 5 de setembre passat
a la Fira del Col·leccionisme de
Monzón (Osca), com a suport del
Centre d´Estudis Via Oberta de
Granollers, amb 3 maquines elèctriques i una de vapor, 8 vagons
i tres cotxes costa. També en
Jaume i en Carlos muntaren una
maqueta HO, que feren circular
els dos dies de col·leccionisme.
La "Mikado" d´en Jesús va tenir
molt de èxit i se li feren moltes
fotografies. Llàstima que la paret
no acompanyes com a fondo,
però el circuit estava ubicat en
terreny vallat.

A les dues fotos superiors podem
veure la Mikado, el furgó i els dos
cotxes costa de 5" d'en Jesus Guillén circulant pel circuit exterior.
Damunt d'aquestes ratlles apareix
en Jaume Antich davant del circuit HO que es va muntar per a
l'ocasió.
A l'esquerra veiem una 269 passant a tota velocitat per davant de
l'estació de Monzón.

CALENDARI D’ACTIVITATS

JUNY
Dissabte 4, Diumenge 5
Trobada de fi de curs "La nit del tren", al tren de Palau Solità i Plegamans.
Organitza:
Divendres 10 a diumenge 19
SWISS VAPEUR PARC - 23ème Festival Suisse et International de la Vapeur.
Dissabte 11, Diumenge 12
XXI 24 hores de vapor, al Parc de l'Oreneta de Barcelona.
Organitza: Centre d'estudis de modelisme de vapor Barcelona-Sabadell
JULIOL
Dissabte 2 a dilluns 4
X TROBADA INTERNACIONAL DE MODELISTES AL PARC DE VALLPARADIS. A Terrassa.
Organitza: Club Ferroviari de Terrassa.
TROBADA DE MÒDULS HO A SANT VICENÇ DE CASTELLET
Tan sols a 13 kms. de Terrassa, amb la qual cosa es pot organitzar una intensa jornada
ferroviària. Organitza: Federació Catalana i Amics del FFCC de Sant Vicenç de Castellet.
Dissabte 16, diumenge 17
XIII 12 HORES DE CIRCULACIONS NOCTURNES A VILANOVA I LA GELTRÚ Al Parc
de Ribes Roges
Organitza: Amics del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, AFEVI.
Dissabte 30, Diumenge 31
EXPOSICIÓ DE LA FESTA MAJOR AL GIMNÀS DE L'ESCOLA SANT ESTEVE
Organitza: Amics del Ferrocarril de Caldes de Malavella
AGOST
Diumenge 14
TROBADA DE VAPOROSOS. Al circuit de l’estació de Castell d’Aro
Organitza: Trenet Vall d’Aro.
Diumenge 28
FESTA MAJOR DE PALAU. JORNADA DE PORTES OBERTES
Organitza: Tren de Palau Solità i Plegamans
SETEMBRE
Dissabte 3 ,Diumenge 4
TROBADA AL CIRCUIT DEL PARC DE CATALUNYA A SABADELL
Organitza: Centre d’estudis Modelisme Vapor Barcelona-Sabadell.
Diumenge, 11
TROBADA DE VAPORISTES A RIBA ROJA DE TÚRIA
Organitza: Centro Ferroviario Vaporista de Riba Roja de Túria.
Dissabte 24
TROBADA AL CIRCUIT DEL PARC DE CAN MERCADER DE CORNELLÀ
Organitza:
Diumenge, 25
FESTA DEL TRENET-TROBADA DE VAPORISTES AL PARC DE CARAMAR DEL
MASNOU
Organitza: Amics del ferrocarril del Masnou

Notícies de la Federació Catalana
Hem rebut el Butlletí dels Amics del Ferrocarril del Masnou del 3er. Trimestre de
2004 amb un Editorial del nou President en el que dóna les gràcies al Ex, l´Alfons
Aragó i Casas, que ha deixat l´Associació per motius de salut. Volem desitjar-li que
recuperi la salut i visqui molts anys entre els que estimem el ferrocarril, perquè ell
ha estat un fidel representant del mateix en tot moment i ha portat al Amics del
Masnou a grans fites com és el Butlletí que cada vegada es supera mes i mes.
Hem rebut el full informatiu de Cornellà de Novembre del 2004, en el qual parla
de la Festa del Trenet que es va desenvolupar el passat 17 d´Octubre i en la que
i va participar el nostre Secretari en representació de l´Entitat, el que ens ha dit
que era una joia veure 20 maquines de vapor funcionant, 57 elèctriques, 3 tèrmiques, 1 locomòbil, 92 maquinistes, 156 acompanyants i 147 assistents al Dinar de
Germanor. Hi havia participants vinguts d'Itàlia amb autocar i acusem rebuda de
la carta d'agraiment enviada pels Amics de Cornellà, i als quals nosaltres agraim
el magnífic trofeu que ens van lliurar com a participants.
Full Informatiu EXTENSIÓ VIA 4 del Tren de Palau nº 76 novembre 2004, que
sempre és ben rebut, doncs encara que tenim diferents tipus de circuit, el de Palau
pels que no ho saben es de 10 polsades, és molt interessant la seva lectura i els
seus comentaris molt sabiosos.

Notícies de la Federació Espanyola

Hem rebut la Revista “Tracción” publicación oficial de la Asociación de Madrid
nº 19 verano 2004. Gracias amigos.
La siguiente información podria estar desfasada, pero la publicamos por si puede
ser de interés a alguno de nuestros lectores: el Regimiento de Ferrocarriles nº
13 que tiene su sede en Zaragoza, nos envió información sobre el alistamiento en dicha Unidad de Voluntarios. Actualmente es la única unidad del ET. que
imparte los cursos de Mantenimiento de Infraestructura de Vía y el de Circulación. Quienes estén interesados en esta información pueden encontrarla en
http://es.geocities.com/ferrocarriles13/información.html y en otras que os podemos
informar a los que esteis interesados.
Acusamos recibo a dicha Unidad su última carta de 17 de agosto 2004, en la
cual nos da las gracias por la difusión dada a la oferta de EMPLEO PUBLICO.

Notícies del món del ferrocarril

En un any (temps que el nostre Semàfor no s'ha publicat) passen moltes coses
i ara us en fem un petit recull.
Per començar, la línia de Lleida-La Pobla de Segur ha estat transferida a la Generalitat, fet que sens dubte allunya el fantasma de la clausura i suposarà la seva
millora i modernització.
Per altra banda, al Ripollès s'han "posat les piles" i tenen un avançat projecte
de tren turístic, que rescatarà les legendàries locomotores de la sèrie "1.000" i
s'equiparà amb vagons de fusta. L'oblidadíssima línia de Vic a Ripoll i Puigcerdà
ha començat (per fi) a rebre inversions i s'està treballant en la millora del traçat
entre Torelló i Ripoll.
Seat ha decidit traslladar els cotxes que fabrica des de Martorell fins el port de
Barcelona mitjançant els Ferrocarrils de la Generalitat, fet que és una millora per a
la descongestió de carreteres i una bona notícia per al transport de mercaderies per
ferrocarril. I també dir-vos que FGC i RENFE ja ténen una estació d'enllaç a Martorell, gracies al nou traçat de FGC per donar pas al TGV per aquesta localitat.
Finalment destacar la inauguració d'una nova línia de rodalies de Renfe, pel Vallès
Occidental. Sembla que "alguna cosa belluga" Podem dir-nos "enhorabona!!".

